
Este ano no Nadal co ApalpadorEste ano no Nadal co Apalpador

Este ano esperamos que ao 
longo do mes de decembro o 
Apalpador veña ao noso colexio 
a apalparlle as barriguiñas aos 
nenos e nenas.
É unha visita moi esperada... e 
como queremos estar ben 
preparados para a súa chegada, 
xa temos na biblioteca algúns 
materiais que queremos que 
vaiades traballando para saber 
moito do noso visitante do Nadal.
Primeiro antes de nada temos 
unha serie de recursos na rede

que recolleu a nosa Orientadora no seu blogue
(http://orientacioncondesa.blogspot.com.es/2012/12/recursos-para-o-nadal.html), e unha procura do 
tesouro feita dende a Biblioteca para buscar información sobre as 
figuras tradicionais do Nadal europeu, entre elas, o noso 
Apalpador (http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/apalpador/index.html)

Tamén dispoñemos dalgún libro que fala do Apalpador:

http://orientacioncondesa.blogspot.com.es/2012/12/recursos-para-o-nadal.html
http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/apalpador/index.html


Celebrando os aniversa rios

Este ano, dende o equipo de 
Normalización se propuxo un novo 
xeito de celebrar os aniversarios. 
Trátase dun panel, na entrada do 
colexio, no que iremos colgando as 
fotos d@s compañeir@s que estean 
de aniversario. No espazo reservado 
para cada nen@ teremos a 
posibilidade de deixarlle o noso 
regalo en forma de debuxo, unha 
poesía, unha carta... en fin o que 
consideremos mellor para desexarlle 

un moi feliz día. 
Seguro que todos agradeceremos moito as adicatorias d@s 
amig@s, e o gardaremos con moito agarimo entre os nosos 
recordos máis queridos.

A paisaxe
Seguimos traballando o tema da paisaxe, dentro do proxecto que 
iniciamos o ano pasado e que, dada a súa amplitude, non 
puidemos rematar.
Xa hai clases que están a poñer en marcha actividades para 
continuar co traballo, e para compartir os seus achádegos con 
tod@s na nosa wiki (http://paisaxe-valdeorras.wikispaces.com/Inicio)



A voltas cos clubes de lector@s e de escritor@s

Un ano máis temos en 
marcha a nosa fábrica de 
lectores e escritores, os 
nosos clubes de lectura e 
escritura, cunha moi notable 
participación de alumn@s e 
profesorado.
Estamos detrás duns lectores 
de e-books porque queremos 
que un dos clubes, alomenos, 
teña a experiencia de ler 
nestes novos aparellos que 
son, con moita probabilidade, 

o futuro da lectura.
Tamén temos en proxecto algunhas ideas para os clubes de 
escritores, como o de elaborar contos para o Kamishibai, e o 
traballo como tradutores nalgunhas iniciativas na rede.
Polo de agora simplemente dar a benvida a esta nova edición 
dos clubes de lectura e escritura e animarvos a participar e 
disfrutar da experiencia de lermos xuntos. 

Receitas de castanas
Este ano queriamos facer un libriño de 
receitas de outono, feitas con 
castañas, pero tivemos dificultades co 
blogue e non se puido facer na época 
do Magosto... pero como nós non 
somos de desanimarnos, comezamos 
agora a recoller as receitas. 
Así que se tes algunha receita  
gorentosa, feita con castañas, fainola chegar a través do teu titor 
ou titora, para que a incluamos no noso libro de receitas de 
outono.
Esperamos a túa receita coa boca feita auga!



Lendo no NadalLendo no Nadal
O ano pasado cando se achegaban as vacacións do verán, 
dende a biblioteca vos animamos a que collesedes un par de 
libros en empréstamo para lerdes durante as vacacións.
Agora que en breve volveremos ter un tempo de vacacións, e cun 
frío que pela que nos anima a quedarnos na casa, volvemos a 
invitarvos a que collades algún libro da biblioteca e que 
aproveitedes as horas libres para, entre bocado e bocado de 
turrón, visitar eses mundos marabillosos aos que só chegamos 
afundíndonos na lectura dun libro.
Ah, e non esquezades que os Reis Magos, o Apalpador, Papá 
Noel e todos os seus amigos, están encantados de regalar 
libros!!
Aquí vos deixamos algunhas ideas
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